
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ BM TRADA 
 

 
 
 
 

www.bmtrada.com

http://www.bmtrada.com/


ΠΕΔΙΟ Το παρόν έγγραφο ισχύει για όλα συτήματα πιστοποίησης της BM 

TRADA. 
 

 
 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Δώστε μια σαφή περιγραφή της προσφυγής σας, αντικειμενικές 

αποδείξεις που τεκμηριώνουν το κάθε στοιχείο ή μια περιγραφή 

της προσφυγής και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

προσώπου που υποβάλλει την προσφυγή. 

Όλες οι διαφορές και οι εφέσεις που έλαβε η BM TRADA 

διερευνώνται πλήρως. 

Αν επιθυμείτε να αμφισβητήσετε μια απόφαση της BM 

TRADA, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα A - 

Διαδικασία διαφορών BM TRADA. 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την έκβαση της διαδικασίας 

επίλυσης διαφορών ή καταγγελιών και επιθυμείτε να ασκήσετε 

προσφυγή, μεταβείτε στην ενότητα Β - Διαδικασία προσφυγών 

BM TRADA. 

Όλες οι προσφυγές περιλαμβάνουν αντικειμενικές αποδείξεις για 

την τεκμηρίωση της προσφυγής και της συμφωνίας για την 

καταβολή πλήρων εξόδων που σχετίζονται με τη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Προσφυγών, όπως καθορίστηκε από την BM 

TRADA και συμφωνήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Προσφυγών. 

Όλες οι διαφορές και οι προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται 

εγγράφως. BM TRADA 

Τμήμα Κεντρικής Συμμόρφωσης  Stocking Lane,  

Hughenden Valley, High Wycombe Buckinghamshire HP14 

4ND 
 
t: +44 (0) 1494 569 700 

complaints@bmtrada.com
 
 
 

ENOTHTA A- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
 

 
 Μια επιστολή αποστέλλεται εντός 2 εβδομάδων στο άτομο / 

οργανισμό, με την οποία βεβαιώνεται η λήψη της ένστασης. 

Ο Διαχειριστής Συμμόρφωσης ή ο διορισμένος άνθρωπος 

διεξάγει έπειτα έρευνα σχετικά με την ένσταση. (Σημείωση: 

το πρόσωπο που διεξάγει την έρευνα δεν συμμετέχει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων). Η έρευνα θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει ανασκόπηση της τεκμηριωμένης διαφοράς, 

τυχόν σχετικών εκθέσεων, διαβουλεύσεις με τα σχετικά μέλη 

της ομάδας ελέγχου και το πρόσωπο / οργανισμό που διεξάγει 

τη διαφορά. 

Η απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα της πλήρους έρευνας 

τεκμηριώνεται και κοινοποιείται επισήμως και γραπτώς στο 

πρόσωπο / οργανισμό που προέβαλε τη διαφορά εντός δύο 

εβδομάδων από την τελική απόφαση που ελήφθη. 

Το πρόσωπο / ο οργανισμός που υπέβαλλε την ένσταση θα 

έχει το δικαίωμα να προσβάλει την τελική απόφαση που έχει 

ληφθεί. 

 
 

Σημείωση: Για τα συστήματα UTZ, η BM TRADA θα 

απαντήσει στον ενάγοντα εντός 15 εργάσιμων ημερών (τρεις 

εβδομάδες). Εάν η προσφυγή δεν επιλυθεί εντός 20 εργάσιμων 

ημερών (τέσσερις εβδομάδες), η BM TRADA θα αναφέρει 

την προσφυγή στον οργανισμό UTZ. 

mailto:complaints@bmtrada.com


ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
Η επιστολή αποστέλλεται εντός 2 εβδομάδων στον 

αναιρεσείοντα, αναγνωρίζοντας την παραλαβή της 

προσφυγής και επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα του 

αναιρεσείοντος να παρουσιάσει την περίπτωσή του 

αυτοπροσώπως στην επιτροπή προσφυγών. 

Ο αναιρεσείων ενημερώνεται για την ημερομηνία ακρόασης 

και τη σύνθεση της επιτροπής προσφυγών. 

Ο αναιρεσείων έχει το δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις 

σχετικά με τη σύνθεση της επιτροπής. Οι λόγοι αντίρρησης 

του αναιρεσείοντος εξετάζονται από τον πρόεδρο της 

συμβουλευτικής επιτροπής ο οποίος αποφασίζει κατά πόσον 

είναι σκόπιμο ή όχι να τροποποιήσει ανάλογα τη σύνθεση. 

 Η Επιτροπή Προσφυγών εξετάζει τη φύση της προσφυγής 

από γραπτές εκθέσεις του αναιρεσείοντος και του ελεγκτή. 

Όπου κρίνεται αναγκαίο, η επιτροπή ζητά την παρουσία της 

πηγής απόφασης κατά τη διάρκεια ολόκληρης ή μέρους της 

συνεδρίασης. 

Οι εκθέσεις θα μελετηθούν και θα εκδοθεί σύσταση προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο η οποία θα λάβει την τελική απόφαση. Η 

συνάντηση θα πρέπει να υποβληθεί. 

Ο αναιρεσείων ενημερώνεται γραπτώς για την έκβαση της 

προσφυγής εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης 

και εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γραπτής 

προσφυγής. 

 

 
 

Σημείωση: Για τα συστήματα UTZ, η BM TRADA θα 

απαντήσει στον ενάγοντα εντός 15 εργάσιμων ημερών (τρεις 

εβδομάδες). Εάν η προσφυγή δεν επιλυθεί εντός 20 εργάσιμων 

ημερών (τέσσερις εβδομάδες), η BM TRADA θα αναφέρει την 

προσφυγή στον οργανισμό UTZ. 

 

.
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

 
 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις ενέργεις της BM TRADA όπως περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο κάτοχο του Φορέα Διαπίστευσης στην ακόλουθη διεύθυνση. 
 

UKAS Accredited Schemes 

UKAS 

2 Pine Trees 

Chertsey Lane 

Staines-upon-Thames 

TW18 3HR 

t: +44 (0) 1784 429015 

customerfeedback@ukas.com 

www.ukas.com 

 
FSC® Chain of Custody Schemes 

ASI 

Assurance Services International GmbH 

Friedrich-Ebert-Allee 69 

53113 Bonn, Germany 

t: +49 (228) 227 237 0 

f: +49 (228) 227 237 30 

asi-info@assurance-services.com 

www.assurance-services.com 

 
FSC International 

Adenauerallee 134 

53113 Bonn, Germany 

t: +49 (0) 228 367 66 0 

f: +49 (0) 228 367 66-30 

info@fsc.org 

UTZ Certified (Cocoa, Coffee & Tea) 

UTZ Standards and Certifications Department 

De Ruyterkade 6 

1013 AA Amsterdam 

t: +31 (0) 20 530 8000 

certification@utzcertified.org 

 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

Unit A-37-1 

Menara UOA Bangsar 

Number 5 Jalan Bangsar Utama 1 

Kuala Lumpur 59000 

Malaysia 

t: +603 (0) 2302 1500 

membership@rspo.org 

www.rspo.org 

 
ANSI Accredited Schemes 

1899 L Street, NW, 11th Floor 

Washington, DC 20036 

t: +1 202 293 8020 

mailto:customerfeedback@ukas.com
http://www.ukas.com/
mailto:info@fsc.org
mailto:certification@utzcertified.org
mailto:membership@rspo.org
http://www.rspo.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ 
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www.bmtrada.com 

mailto:OMPLAINTS@BMTRADA.C
http://www.bmtrada.com/

